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Caros peregrinos do Senegal

Écom prazer que vos acolho, no termo da vossa peregrinação nacional. Saúdo cordialmente D.
T.-A. Sarr, Bispo de Kaolack e Presidente da Conferência Episcopal, que guia a vossa
caminhada.

O vosso itinerário conduziu-vos a três lugares importantes. A etapa central do vosso périplo foi a
visita à Terra Santa, que permanece uma fonte e uma referência essencial, a terra do povo eleito,
a terra onde Se encarnou o Filho de Deus, na qual Ele anunciou o Evangelho e cumpriu o acto
fundamental da nossa Redenção. Espero que, ao retorno desta peregrinação seguindo os passos
de Jesus, vos apresenteis de novo revigorados na fé no único Mediador entre Deus e os homens,
e no Espírito do Pentecostes que, a partir do Cenáculo de Jerusalém, lançou o grande movimento
da evangelização.

Em Fátima, honrastes a Mãe do Senhor, Ela que esteve presente nos momentos essenciais da
missão messiânica de Cristo e nos acompanha ao longo da história da Igreja. Nela nos é
proposto o mais belo modelo da fé e da oração. Oxalá a vossa meditação do rosário seja
enriquecida pela vossa peregrinação!

A oração junto dos túmulos de Pedro e de Paulo dá todo o seu alcance da vossa vinda a Roma.
O martírio dos Príncipes dos Apóstolos fez desta Cidade o centro da Igreja universal, centro da
unidade da fé e da missão. Que a intercessão dos Santos Pedro e Paulo vos ajude a tomar toda a
vossa parte na vida das vossas dioceses, em comunhão com a Igreja inteira!



Ao agradecer-vos a vossa visita, uno-me à vossa oração pela Igreja no Senegal, pelas vossas
famílias e por todo o vosso povo. De todo o coração, dou-vos a Bênção Apostólica.
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